STICHTING DORPSRAAD KELDONK
Secretariaat Wouter van Boggelen, Morgenstraat 50, 5469 GD KELDONK .
Telefoon: 0413-213273. E-mail: dorpsraad@keldonk.nl

Notulen van de vergadering van de Dorpsraad Keldonk.

Datum:
Locatie:

11 mei 2022
Sport en Ontmoetingscentrum ‘t Span.

Leden:

Telefoon:

Wouter van Boggelen,
Vacant
Henrie Tielemans,
Jos van den Heuvel,
Ria Kuijpers,
Cindy Paauwe
Paul Jacobs
Mike van den Biggelaar
Vacant

Afschrift aan:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
(Ruimte/bouwen/verkeer)
(Wonen / Samenleving)
(Groen- en grijs beheer)
(Best/Economie/groenbeh.)
(website/kermis)
(jeugdzaken/kermis)

-

213273

213988
211347
210950
209439
210596

E-mail:
dorpsraadKeldonk@outlook.com
dorpsraad@keldonk.nl
henatielemans@home.nl
josvandenheuvel7@hotmail.com
ria.kuijpers@hotmail.com
cindy.paauwe@gmail.com
paul.jacobs.keldonk@outlook.com
mikevdbiggelaar@ziggo.nl

Leden Dorpsraad Keldonk.
Raadsleden.
B&W
Medewerker Dorps- en Wijkraden Gem. Meierijstad
Keldonk.nl
Stadskrant Veghel
Koerier Uden / Veghel
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1.

Opening

Met een welkom aan Anke Koenen, afwezigheidsmelding van Mike en welkom aan de overige
bestuursleden opent de vz de vergadering.

2.

Mededeling

Er is een mededeling gekomen van Gem. Meierijstad, dat elk dorp/wijk die belangstelling heeft voor een
insectenhotel deze binnen kort geleverd kan krijgen. SDK heeft interesse getoond en heeft hier wel een
mooi plaatsje voor.

3.

Bezoek

Anke Koenen, kersvers raadslid namens het CDA, komt kennismaken met de dorpsraad. Anke wil in de
raad ons deel van de gemeente meer gaan vertegenwoordigen. De hoofdthema’s voor de komende maanden
zijn besproken en er is afgesproken dat we regelmatig en nauw contact met elkaar houden en dat bij
voorkomende gevallen de connectie tussen dorpsraad en een commissie/raadsleden gelegd zal worden,
zodat gegevens en visie beter uitgewisseld kunnen worden. De hoofdthema’s zijn o.a. bouwen in relatie
met het nieuwe coalitie akkoord en mobiliteit.

4.

Ingekomen stukken

Toekenning eenmalige bijdrage nieuwe website, gemeente Meierijstad
Onderbouwing subsidie aanvraag
Mail van gemeente over insecten hotel
Terugkoppeling om mail m.b.t. stand van zaken N279 en ontsluiting Doornhoek

5.

Uitgegane stukken

Mail met navraag over tellussen in Meierijstad en stand van zaken Viaduct N279 / ontsluiting Doornhoek

6.

Commissies
6.1 Vrijwilligerscentrale Keldonk

De VCK heeft een avond georganiseerd voor alle “zwerfafval opruimers” om hierover te praten en te
bespreken wat er voor mogelijkheden zijn waarin de VCK deze mensen kan helpen bij deze vrijwillige
taak. Deze activiteiten vallen onder Schoon op de kaart onderdeel van Nederlandschoon,nl. Op deze site
kun je zien wie er in Keldonk al een deel schoon houdt. Via de VCK willen we dit ondersteunen en
trachten geheel Keldonk op deze manier schoon te houden van zwerfafval.

Notulen dorpsraad 220511220511

Pagina 2 van 4

Stichting Dorpsraad Keldonk, secretariaat: Morgenstraat 50, 5469 GD Keldonk,

16-05-22
dorpsraadKeldonk@ziggo.nl

Vanuit het schoolbestuur is een vraag gekomen bij de dorpsraad / VCK of er medewerking
verleent kan worden met een aantal aanpassingen aan het speelterrein, naast de school. Dit deel past niet
meer in het project van de Vergroening van het schoolplein wat deze maand gerealiseerd is. VCK heeft hier
positief op geantwoord en zal ondersteuning bieden hiervoor. Ook de nieuwe aanplant op het schoolplein
zal in de vakantieperiode door de VCK worden ‘bewatert‘.

6.2 Zon en Wind
Gemeente Meierijstad organiseert de komende weken een 4-tal thematafels m.b.t. de Energietransitie.
Hiervoor kan een ieder zich aanmelden om mee te praten over het beleid inzake de Energietransitie, zoals
o.a. Zonneparken en Windmolens. Meer informatie hierover op de website van de gemeente. De commissie
Zon en Wind, namens de dorpsraden van Meierijstad, zal bij elke bijeenkomst (totaal 7) een of enkele
personen laten aansluiten.

7.

Ingebrachte punten
7.1

Natuurspeelplaats

De aanleg van de Natuurspeelplaats is gestart. Ism Jong Nederland zijn de eerste takken geplaatst, die
kunnen gaan aangroeien. Er worden nog nieuwe activiteiten gepland.

7.2

Openbare vergadering

Op 18 mei zal de dorpsraad een openbare vergadering organiseren, waarin het hoofd thema is : Bouwen en
Gebouwen. Hierbij zal er gesproken worden over het Kerkgebouw en de aanpalende gronden en vervolgens
over het nieuwe Antonius Erf.

8.

Rondvraag

Kan SDK proberen te regelen, dat er in ’t Span weer rollen met plastic zakken verspreid kunnen
worden.

9.

Sluiting

De vz sluit kort voor 23 uur de vergadering

10. Volgende vergadering
Volgende vergadering:
• Openbare vergadering 18 mei aanvang 20.00 uur.
• Besloten vergadering 8 juni
Sport en ontmoetingscentrum “t Span” Kampweg 2 Keldonk
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